
 

 

 

Vacature  
(junior) Electrical Engineer (M/V) - 40 uur p/w 

 

Wil jij werken aan hoogwaardige producten bij een gezonde, groeiende en 

toonaangevende organisatie? Ben jij opgeleid als Electrical Engineer of heb jij 

ervaring als Electrical Engineer en ben je op zoek naar een plek waarin je jezelf 

kunt blijven ontwikkelen? Dan ben je bij Elpress in Boxmeer aan het juiste 

adres. Voor een afwisselende en uitdagende functie zijn wij namelijk op zoek 

naar een Electrical Engineer met een hands-on mentaliteit en gevoel voor 

kwaliteit. Herken jij je in dit plaatje? Aarzel dan geen moment en neem direct 

contact op! 

 

Organisatie 

Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële hygiëne. De focus 

ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte reinigingssystemen, die op 

vakkundige wijze geïntegreerd worden in het bedrijfsproces. Door processen te 

vereenvoudigen en kennis te delen, kunnen we met een compleet productenpakket 

waarde toevoegen voor de klant. Deze klanten zijn vaak internationale en 

toonaangevende organisaties in de voedingsmiddelenindustrie, land- en tuinbouw en de 

zorg. 

 

Bedrijfscultuur 

Vanuit ons vernieuwde hoofdkantoor in Boxmeer wordt een internationale markt bediend, 

waardoor er een dynamische cultuur heerst. Door de diversiteit in ons personeelsbestand 

voelt eenieder zich bij dit familiebedrijf snel thuis. Innovatie en kwaliteit zijn de 

succesfactoren van Elpress, dit zie je dan ook direct terug in de cultuur van het bedrijf. 

Er wordt hard gewerkt om voorop te blijven lopen in de markt, maar ook plezier neemt 

een belangrijke plaats in binnen de organisatie. Elpress is een gezonde en hechte 

organisatie met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 

 

Functieomschrijving 

Wegens groei van Elpress is de behoefte ontstaan aan een (junior) Electrical Engineer in 

aanvulling op het bestaande team.  

 

Als (junior) Electrical Engineer ben je verantwoordelijk voor: 

• Het (laten) uitwerken van ontwerpen van elektrotechnische installaties 

• Het installeren en aanpassen van (nieuwe) besturingssystemen (incl. software) 

• Het opstellen van begrotingen, ontwerprapporten, bestekken, calculaties, offertes 

en specificaties 

• Het voeren van overleg met WTB-engineers, projectleiders, werkvoorbereiders, 

monteurs en andere betrokkenen 

• Het op elektrotechnisch gebied adviseren en ondersteunen van de interne 

organisatie 

• Opstellen van instelinstructies, besturingsvoorschriften- en programma’s van 

machines 

• Het (laten) uitvoeren van elektrotechnisch testen van machines en analyseren 

testresultaten en het (laten) uitvoeren van break-down-analyses 

• Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers, leveranciers en klanten 

• Het opstellen en aandragen van verbetervoorstellen 



 
 

• Het actueel houden van documentatie op het gebied van elektrotechnische 

installaties 

• Het komen met voorstellen voor innovaties en de implementatie daarvan 

 

Het is een veelzijdige en uitdagende functie waarin je zowel op kantoor werkt alsook 

praktisch bezig bent met testen van machines en het analyseren van testresultaten. 

 

Functie eisen: 

• Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, richting elektrotechniek of 

besturingstechniek 

• Werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré 

• Je bent een teamplayer 

• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent flexibel en stressbestendig 

 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Elpress biedt:  

• Een marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden (o.a. pensioen en 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) in lijn met je ervaring.  

• Een uitdagende en afwisselende functie. 

• Werk in een leuk team. 

• Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.  

• Eerst een jaarcontract en daarna uitzicht op een vast contract bij goed 

functioneren. 

 

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie en wil je samen met ons bouwen aan de 

toekomst van ons bedrijf, stuur dan je sollicitatiebrief met CV aan:  

 

Elpress BV  

t.a.v. Mariëlle Voss  

hrm@elpress.nl  

06 30 12 74 22 

 


